
 

 

 

 

Hej! 
 

Vi närmar oss ett historiskt riksmöte i Konstnärernas riksorganisation, förutom att 

vi firar 80 år är det extra roligt att vi, efter sammanslagningen mellan KRO och KIF, 

för första gången hälsar alla medlemmar välkomna till ett och samma möte. På 

riksmötet 2015 utvidgades KROs stadgar till att även omfatta konsthantverkare och 

formgivare, vi arbetar nu i en gemensam organisation för alla konstnärers bästa. 

Våra medlemmar, som alla är verksamma på konstnärlig grund inom bild och 

formområdet, har genom sina regionmöten utsett de ombud som har rätt att rösta 

på riksmötet. Riksmötet 2017 har nya viktiga beslut att fatta för att vårt framtida 

arbete ska skapa ännu mer nytta. Ombuden representerar regionens medlemmar 

och tar med sin röst ställning till de förslag som presenteras.  

 

Det är en rolig tid för vår gemensamma organisation. Det märks att en förändring 

har skett. Vi växer och vi utvecklas. En kort tillbakablick visar att vår service till 

medlemmarna har förbättrats genom bland annat utökad information, mer juridisk 

rådgivning och en utbildningssatsning som ger oss möjlighet att stötta både 

konstnärer och arrangörer. Vår röst har blivit starkare och tydligare, vårt genomslag 

i media har ökat, vi har uppvaktat fler politiker med konkreta förslag på 

förbättringar, och vi har inlett nya samarbeten inom vår bransch.   

 

Konstnärernas villkor förbättras genom dialoger, bra avtal och rekommendationer 

men ibland - och oftare än vi skulle önska - måste vi sätta press på våra beslutande 

politiker och tjänstemän. Vi arbetar hårt för att förändra den statliga 

konstnärspolitiken som är viktig och vägledande för alla politiska nivåer. En 

förändring har dock skett det senaste decenniet, alltmer konstpolitik beslutas lokalt 

genom arbetet med regionala kulturplaner. Västra Götalands satsning på att 

finansiera MU-avtalet visar hur modiga politiker och tjänstemän på regional nivå 

kan driva utvecklingen i rätt riktning.  

 

Det är också ett exempel på vad vi kan uppnå med det målinriktade och effektiva 

samarbeten mellan kansli och lokalt engagerade medlemmar som vi har utvecklat de 

senaste åren. Tillsammans arbetar vi fram bättre villkor vid konstnärliga 

gestaltningar och utställningar. Tillsammans påverkar vi konstnärspolitikens 

innehåll med konkreta förslag i remissvar på regionernas kulturplaner och 

gemensamma debattartiklar. Tillsammans för vi också dialog med arrangörer och 

tjänstemän i angelägna processer runt om i vårt land. 



 

 

 

 

 

 

Vårt riksmöte i maj ska fatta viktiga beslut. Vi föreslår en fortsättning på den 

inslagna vägen som prioriterar konstnärernas yrkesmässiga villkor. Vi förslår en 

organisering i landet som är anpassad till konstpolitikens struktur och stärker 

kommunikation och samverkan inom föreningen. Vi föreslår vidare en ny digital 

valordning som innebär att fler medlemmar ges möjlighet att rösta fram riksmötets 

representanter. Det är viktigt att vi kan agera skarpt och målinriktat för alla våra 

yrkesgruppers bästa. Vi ser därför att tiden nu är mogen att fullt ut verka under 

samma namn där KRO/KIF istället kommuniceras enhetligt som 

KONSTNÄRERNAS riksorganisation. Vi föreslår att förstärka och värna ordet 

KONSTNÄR där det framgår tydligt i vår kommunikation att KONSTNÄRERNAS 

riksorganisation företräder alla våra medlemmar.  

 

I följande dokument kan du läsa om hur riksstyrelsens nya stadgeförslag utvecklar 

organisationen samt ta del av stadgarnas konkreta ändringsförslag. Alla medlemmar 

är välkomna att lämna skriftliga yttranden på förslaget senaste 25 mars. Hör av dej 

till oss!  Vi uppskattar och välkomnar alla synpunkter, både positiva och negativa. Vi 

deltar gärna på medlemsmöten i ditt område under mars månad för att samtala 

vidare om vårt förslag. Riksstyrelsens förslag kommer sedan att behandlas i 

styrelsen ytterligare en gång i april. Alla skriftliga inkomna yttranden kommer att 

sammanställas och skickas ut med riksstyrelsens slutgiltiga förslag den 12 april inför 

riksmötet som sker den 6 maj i Stockholm. 

 

Väl mött och på återhörande! 

 

 

Ordförande Katarina Jönsson Norling, Älvkarleby  

kontakt: katarina@kro.se  

 

Vice ordförande Sanna Svedestedt Carboo, Göteborg  

kontakt: sanna@kro.se  

 

Ordinarie ledamöter: Marianne Andersson, Malmö   

Margot Barolo, Stockholm  

Ludwig Franzén, Umeå 

Agneta Göthesson, Laholm 

Alexandra Hedberg, Göteborg 

Odd Larsson, Östersund 

Ola Öhlin, Mellösa 

 

 
 


